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Aquest dissabte comen-
ça el festival Internacio-

nal de fotoperiodisme Visa 
pour l’image •Perpignan. 
Amb una actualitat nacio-
nal i internacional malaura-
dament molt aclaparadora, 
els clixés proposats al públic 
d’aquesta 29a edició, reflec-
tiran sempre amb la mateixa 
intensitat la trista realitat del 
món.
Les nombroses exposicions en 
llocs històrics de la ciutat, les 
trobades, els debats i les habi-
tuals nits de projecció que re-
laten els esdeveniments més 
marcants de l’any, són les 
activitats que il·lustraran l’ac-
tualitat del món. Com cada 

any, una 3a setmana, del 18 
al 22 de setembre, serà total-
ment dedicada als alumnes. 

•Al programa de les nits: 
l’actualitat de l’any a tots 
els continents, refugiats a les 
portes d’Europa i immigració 
al món, situació del conflicte: 
Síria - Iraq – Daech, fam a 
l’est d’Àfrica, retrospectiva 
Fidel Castro, elecció presi-
dencial americana, home-
natge a Chuck Berry, Leo-
nard Cohen…

•Les exposicions: «Mossul 
l’amarga reconquesta », 
«Menors: la vida a la presó i 
després de la detenció», «A 

Wild Life», «Les conseqüèn-
cies de l’escalfament glo-
bal», «Dreamers»

PERPI   NANg@ FESTIVAL 
Visa pour l’image •Perpignan

INFOS PLUS 
Nits de projecció fins 
al dissabte 9 de 
setembre

Exposicions fins al diu-
menge 17 de setembre

Renseignements sur :
www.visapourlimage.com

http://www.visapourlimage.com/


Enguany encara el festival 
Off del fotoreportatge 

amateur de Perpinyà tindrà 
lloc en paral·lel al seu ger-
mà gran Visa pour l’image 

durant una quinzena foto-
gràfica de gran qualitat. 
Així, més de 80 exposicions 
s’instal·laran en diversos 
llocs del centre ciutat: co-

merços, restaurants, cafès, 
galeries… Organitzat per la 
Cambra de Comerç i d’In-
dústria de Perpinyà i dels 
Pirineus Orientals i amb el 
suport de nombrosos col·la-
boradors, el festival ofe-
reix la possibilitat a tots els 
fotògrafs amateurs que ho 
desitgen de presentar la 
seva candidatura al concurs 
en proposar col·leccions de 
fotografies sota forma de fo-
toreportatge o bé amb un 
tema lliure. L’invitat d’honor 
d’aquesta nova edició és 
l’artista compromès Titouan 
Lamazou.
Podreu descobrir el conjunt 
dels clixés, fins al 16 de se-
tembre a tota la ciutat.

L’Off, festival de fotoreportatge amateur
PERPI   NANg@ FOTOGRAFIA

INFOS PLUS 
Retrobeu tota la programació aquí

https://www.facebook.com/Festival.Off/


Aquest dissabte 2 de se-
tembre, viviu una torna-

da assossegada i no us per-
deu la cita tradicional del 
gran mercat de brocanters 
a la ciutat.
Tot el dia, els brocanters, 
habitualment instal·lats els 
dissabtes al matí a la Passe-
jada Maillol, us acolliran al 

centre ciutat perpinyanès. 
De la plaça de la Llotja, a la 
plaça Aragó, en passar pel 
voral Vauban, les places 
Jean Jaurès i Gabriel Péri, 
fareu una passejada al gust 
de les vostres descobertes: 
mobiliari, roba antiga, llibres, 
objectes de col·lecció, 
quadres, vidrieria, faiança... 

de l’objecte trobat per ca-
sualitat a la peça rar troba-
da per un col·leccionista, 
n’hi ha per triar i remenar.
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Encants a la ciutat
PERPI   NANg@ PASSEJADA

 INFOS PLUS 
Dissabte 2 de setembre
De les 9 h 00 a les 19h 00
Centre ciutat
Aparcament de superfície gratuït a 
partir del migdia



Des de la seva obertura l’úl-
tim 25 de juny, el museu 

d’art Jacint Rigau de Perpi-

nyà atrau molta gent. Amb 
més de 32 000 visitants, el nou 
museu bat els rècords de fre-

qüentació i suscita la curiositat 
i l’admiració dels turistes i dels 
perpinyanesos.

La seva exposició inaugural 
«Picasso Perpinyà, el cercle 

de l’íntim, 1953-1955», tam-
bé hi contribueix. La qualitat 
de les col·leccions perma-
nents, l’exposició homenatge 
al mestre Picasso, l’arquitec-
tura d’aquest lloc carregat 
d’història, atrauen els visitants.

La botiga del museu també 
està molt freqüentada. Així 

doncs si encara no heu tingut 
l’oportunitat de descobrir-lo, 
recupereu el vostre retard ja 
que a més l’equip ha preparat 
un bonic programa de visites, 
conferències, tallers per a la 
mainada…
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El Rigau no para d’entusiasmar el seu públic
PERPI   NANg@CULTURA

INFOS PLUS 
« Picasso - Perpinyà, el cercle de 
l’íntim, 1953 – 1955 »
•Fins al 30 de setembre: 10h30 – 
19h00, obert cada dia
•A partir del 1er d’octubre: 11h00 
– 17h30, tancat el dilluns
Museu d’art Jacint Rigau
21, carrer Mailly - Tel: 04 68 66 19 83
http://www.musee-rigaud.fr/

http://www.musee-rigaud.fr/ 


I siI si ajudéssiu la natura a 
tornar entrar a la ciutat? 

La Vila proposa als perpi-
nyanesos que ho desitgen 
d’adornar amb vegetals la 
vorera tot al llarg de les pa-
rets de la seva casa. L’ob-
jectiu és d’acompanyar 
el projecte « 0 pesticida» 
i de desenvolupar racons 
de natura a la ciutat. Això 
també permet posar en 
valor els barris i l’embelli-
ment du l’entorn de vida 
amb la participació dels 
habitants.
La  Vila posa gratuïta-
ment a la disposició dels 
voluntaris una part del do-
mini públic sobre la qual 
podran plantar. Es fa càr-
rec de la realització de 
les obres necessàries per 
a preparar els espais per 
tal  que siguin « llestos per 
a conrear-los». La compra 
de les plantes i el mante-
niment és a càrrec dels 
vo voluntaris. Atenció la 
utilització de desherbants 
i altres productes químics 
és totalment prohibida. Els  
Els voluntaris s’inscriuen 
omplint un formulari i es comprometen a respectar 

el plec de condicions  
tècniques i el llistat de 
plantes. Bonus, cada par-
ticipant rep una bosseta 
de granes per a sembrar. 
N  No dubteu i proveu el 
jardinatge!

P.6

INFOS PLUS 
Baixeu el formulari de sol·licitud a 
www.mairie-perpignan.com
  O recolliu-lo al vostre ajuntament de barri 

PERPI   NANg@ENTORN DE VIDA 
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Del 30 d'agost al 6 de setembre del 
Cliquez sur les affiches pour 
obtenir plus d'informations

PERPI   NANg@ AGENDA

Divendres 1r de setembre

Balade aux 
Flambeaux Divendres 1r de setembre

Els mercats florits del 
divendres

Dissabte 2 de setembre

Balade historique

Divendres 1r de setembre

Usap / Nevers

Dissabte 2 de setembre

Està permès jugar! Dissabte 2 de setembree

Encants a la ciutat
4 & 5 de setembre

Nits de projecció 
Visa pour l’Image 

Perpignan

Kinou el pallasso 
màgic  

 Dimecres 30 d'agost
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http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/balade-aux-flambeaux-1#sthash.ZEKV8ajh.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/marches-fleuris-du-vendredi-place-rep-1#sthash.SMXCofNW.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/balade-historique-1#sthash.vbwZmZoU.dpbs
https://fr.usap.fr/
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/perpignan-samedis-letejouer-cest-permis-1#sthash.OL5W9a0f.dpbs
https://www.facebook.com/Groupement-des-antiquaires-et-brocanteurs-du-Roussillon-655471367906387/
http://www.visapourlimage.com/
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/mercredi-pour-enfants-cest-permis-kinou-magic-clown#sthash.UA9Kev8a.dpbs
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